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Um bráöasóttina á íslandi

og nokkur ráð við henni.

JÍLÖNNUM er or'&in fyrír laungu alkunnug á íslandi fjár-

sýkí sdj sem þar hefir gengib, og menn kalla [lar tí&ast

brá&asótt, en þ(5 jafnframt mÖrgum Öferum nöfnum*, p6

aA sumir haldi, ab fleirl en eins kyns sjukddmur se nefndur

þessu nafni, og aí) bráöasótt sé hver su sýki, sem drepur

kindina snögglega, þá er þab víst, ab einkenni þeirrar ijár-

sýki, sem eiginlega er nefnd brábasótt, eru hin sömu eptir

lýsíngu margra manna í ymsum sveitum, Sdttin tekur

helzt fö framan af vetri fyr eí)a aíbar, frá veturnóttum eí)a

) Svo er hún snmstaðar köUuð bráðdauði (íKjós, Eyrarsveit

Skagailrði og Eyjaflrði og líklega víðar)} bráÖafár (í Heyðar-

flrði og víðar í Austfjörðum, í Skagaíjarðardölum og líklega

víðar); bráðapest, eða pest eða fjárpest (í Skaptafells

Býslum, Áines sýslu, Borgarflrði og Skagafirði) ; Ukasótt (sum-*

staðar í Skagaflrði); svarti dauÖi (sumstaðar á VestfjörÖum)
j

sýkíng (í Skaptafells sýslu og Rángárvalla sýslu að austan);

vinstrarf ár eða vinstrarplága, eða viustrarsýki eða

vinstrardrep (sumetaðar í Austfjörðum), títlendir dýralæknar

hafa kallað þessa sýki einskonar miltisbrand eða blóðsótt.

fjað kann að vera efasamt, h.vort öU þessi nöfn eigi viÖ um eln*

og sömu sjúkdómsmynd, en tegundiu sjúkdómsins mun vera

Öll hin sama.
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jólaföstu og fram á gdu; hún tekur helzt tíngt fé á ö&rum

og þribja vetri, sjaldnar og á fám 8töí)um gemlínga, og

sjaldnast fullorbib íé, þrévett efea eldra
;
því heldur tekur hun

þab, sem kindin er sællegri og bldííríkari. Sóttin tekur

kindina þegar minnst varir, þó hiín sýnist alheilbrigfe, hvort

heldur hún er á beit úti, eba sfendur vib jötu inni; hættír

hún þá allt í einu átinu og leggst ílöt, stynur þungan og

gnístír tönnum. Stundum kemur blóblituö froba fram um

munn og nasir, og sinateygjur um kroppinn, þar til kindin

líggur daub a^ skammri stundu liMnni, og þab er almanna

sögn, ab engum takist ab lækna sýki þessa cptir ab iiún

baíi gagntekib kindina, því þ(5 dæmi hafi gefízt, ab kindin

hafi lifnab vib af einhverju mebali, þá hafi hún drepizt

sjálfkrafa ab nokkrura dögum libnura. þegar kindin er

daub, leggur íljóít af henni rotnunarþef, kroppurinn er blób-

hlaupinn, skinnib meyrt, og innyflin eins, en einkanlega

hafa menn tekíð epíir því, ab vinstrin er skemmd og

og lakinn steinharbur, fullur af draeltu fóbri. Sé kindin

drepin jafnskjótt og fyrstu merkí sýkinnar koma í Ijós,

þá finnst blásvartur eba dökkraubur díli öbrum megin á

vinstrinni, þeim megin ab sÖgn , sem veit ab hjartanu. Sö

sýkin búin ab gagntaka kindina, þá er díli þessi því stœrri

um sig, og líbur ekki á laungu þar til hann cr kominn

um alla vinstrina, nokkub af vönibinni og riga-himnunum,

og þab hefir fundizt, ef kindin hefir hjarab lengur og síban

brábdrepizfc, ab þá hefir verib koniib gat á vinstrina. þessí

einkenni á vinstrinni og lakanum eru vissust merki

þess, ab kindín sé daub úr brábasótt. Hafi kíndín alveg

drepizt tír sóttinni, og orbib sjálfdaub, en ckki verib skorin

af ábur, þá verbur hún brábum óæt bæbi mönnum og skepn-

um, en sé hún skorin jafnslíjótt og á henni sér má hún

verba ab notum; finnist hún rétt ab vörmu spori eptir ab
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hdn er daub, og sé þá skorin og gjörb til, þá er kjötib

nýtandi og skaíilauat til manneldis, ef þa?) er látib líggja

sólarhríng í saltpækli, þvegíí) síban vel upp og hengt í

eldbús*

Menn hafa ekki enn fundib full rök til þess, a?)

brábasóttin hafi legib í landi á Islandi frá elztu tímum,

og er þ(5 varla líklegt, ef hiin hefbi veriÖ svo mjög al-

menn og skæb einsog á sí&ari árum, aíi þess hefbi hvergi

verib getií). í^ess er reyndar minnzt í lýsíngu Fœreyja

eptir sira Landt (Kh. 1800. 8vo), aí) sýki su, sem hann

kallar ^firaasot'" (þ. e. brábasótt), hafi upphaflega fluzt á

fjdrtándu öld til Fœreyja mcb kindum, sem þángab

hafi komib frá Islandi. En þessi frásaga er mjög óviss,

því líklegt er, þarcí) fé á Færeyjum hcfir átt frá alda

ööli h^rumbil sömu Itjörum a& sæta einsog á fslandi, og

þeim enda engu betri, þá muni svipaíiir sjilkddmar heim-

sækja þaí) á bábum stöfeunum. Su bráíiasótt, sera þeir

Eggert Olafsson og Rjarni Pálsson tala um í ferbabók

sinni (bls, 212) aí) sö í Borgaríjaríiar sýslu, sýnist m^r

eptir lýsfngnnni varla geta vcrib þessi tcgund, heldur hin,

sem einnig kemur stundum frani, einkuin þar sem fjörubeit

er, og er kölhi?) uppþemba eba bumbusótí, þeir Eggert

segja, ab menn tí&ki þá aí) gefa kindinni inn heíta mjólk,

eí)a heitt brennivín met) muldiim pipar í eí)a engiferi, en

þetta dugi þó sjaldan; sumir tí&ka nú ab kaflœra kindina

í vatni, og velta henni umhrygg, og þykir þetta stundum

verba til lækníngar ef þab er gjört í tíma. — þar sem

Ilastfer banín talar nm brá&asótt á fö, þá er alls ekki

\Í3t aí) hann hafi einungis þessa sýki á íslenzku fé fyrír

augum, heldur fjársjúkdóm þenna í hverju landi sem er.

En ab ööru leyti hefir Ilastfer bersýnilega haft mjög óljósar

hugmyndir um bráíiasóttina og hennar orsakir, þar sem
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hann segir hdn komi ((vissulega" af því, ab féb eti

eitthvab banvænlegt.

Svi teguncl brá&asdttarinnar, sem hér er um ab rœba,

kemur fyrst fram í ferfeabdk keirra Eggerts og Bjarna um
Vesturland, og er köUub þar ^jSvarti daubi"; er hennar

þar getií) meb þessum orbum (bl. 526) : jjSvavti daubi er

köUub ill sýki, sem kemur í fti beggja megin Arnarfjarbar,

en þ<5 meb þeirri tilbreytíng, a& þegar hiln gengur Ö&rum

megin fjarfearins, þá verbur hcnnar ekki vart hinu megin (1).

Sýki þessi er einakonar bráfeasdtt. Menn vita ekki enn

neina orsök til hennar, og vœri þó verí aí) rannsaka þab,

Kindin deyr hastarlega, og ef hún er skorin jafnskjótt,

þá er kjötlb blátt og lítur illa tít; vinstrin er sagt ab sð

svo þykk og skorpin, eins og htín vœri nýsoBin. Sýki

þessi kemur í Ijós einúngis á veturna, þegar fénu er beitt

á gras, og þa& fær hana eins þó þab komi ekki í fjöru,

eíta eti neinar þángtegundir". — p6 ab lýsíng þessi beri meb

sér, aö hun sé tekin eptir sögusögnum, sem Eggert hefir

líklega heyrt hjá mági sínum, sira Birni Halldórssyni í

Saublauksdal, þá má þ<5 augljdslega skilja, ab þar er lýst

brábasóttinni í hennar almennustu mynd, einsog hun kemur

fyrir nú á dögum.

Magnús Ketilsson sýslumabur nefnir þar næst brába-

sóttina, og lýsir henni einnig í þeirri mynd, sem hián kemur

fram meb á íslandi og hör er umtala efni. Hann læturab

vísuþann sjiikdóm áfé, sem þeirEggert og Bjarni nefna í

Borgarfirbi og Hastfer talar um, vera hina sömu sýki, en

þab var hér skömmu ábur sýnt, ab þetta muni vera

misskilníngur, ab minnsta kosti ab nokkru leyti. MagnuB

sýslumabur segir frá, ab brábasóttin gjöri þar ..mestan skaba

í eyjum, svo ab einn mabur missi stundum til eins eba

tveggja hundraba; — hún er skœbust í hlákum og þíbvibrum.
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. . . . vib hana verbuv stundum vart á landi, þar seuí fé

kemur sjaldaa e&a aldrei nærri sj<5. Hennar eiginleg aí)-

ferb er þetta: fyrst fer kindin aí) sniíast og engja sig

saman; sé liiín þá strax skoriuj sem bezt er, ábur veikin

gjörir hana dæta, þá sést blár blettur á vinstrinni,

en þá hdn má lengur vií) leika hleypur vinstrin öU saman

og verbur meyr eins og lilaup, kindin þembist öll upp og

fro&ufellir, dettur sífean niíiur og er dauí). þetta gjörist

optar á lítilli stundu, svo sem klukkutíma, og sjaldan varir

þaí) sex tíma, og þegar þá er skinniíi tekib af skepnunni,

er ullin farin ab losna , sbrdeilis á vömbinni og í nárun-

um, en kroppurinn er allur blár og óœtur. Vib þetta

verbur sjaldan eibur aldrei vart á sumrin . . . f>aí) sem

er undarlegast er, aS> lömb fá hartnœr aldrei brá&asótt, og

sjaldnar þaí), sem er þrévett ef)ur eldra, en fénu á annan

vetur er mest hætt vií) henni"*.

Af þessu raá sjá, ab brá&asóttin hefir verií) kunnug,

ab minnsta kosti í eyjunum fyrir SkarÖstrÖnd og í Arnar-

firbi á síöara hluta átjándu aldar, og ví&ar ef tíl vill,

en hun sýnist muni ekki hafa farib mjög geyst, eba verib

mjög víba, fyrst hennar er hvergi annarstabar getib. Um
árabilib 1761—1780 geysabi fjárklábinn, og gjörbi víbast

fjáraubn um þrjá fjðrbunga landsins, frá Jökulsá á Sól-

heimasandi og þaban vestur og norbur ab Jökulsá í Axar-

firbi, svo ab um þab leyti mua ekki hafa verib gefinu

raikill gaumur ab brábasóttinni. En þegar fjárstofninn

fór ab vaxa aptur, þá er þab eptirtektar vert sem Mohr

segir, Fœreyíngurinnj í náttúrufrœbi sinni, ab fjárrœktinni

hafi víba á íslandi farib aptur, frá því sem hun ábur hafi

verib, einkum ab því leyti, ab menn hafi mínkab fjár-

Maguús Ketilsson um sauðfjár hirbíng. Hrappsey 1778. 8vo. bls.

158—160.

a
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húsin ÚT því sem áí)ur var, sett ofmart á hjá sér,

fleira en menn áttu fófeur fyrir, og ekki vali& sér gdöa

smalamenn, einnig líka lagt niÍJur víí)a fornar selstöí)ur*.

f)essi hnignun fjárrœktarinnar áfti meíifram rót sína í því,

menn lögbu allt kapp á a!b fjölga fénu, en gœttu ekkert

ab hvort sd abferb, sem þeir Iiöf&u til þess, var holl eí)a

skaíileg fyrir fjárkynií). Oþroskab iSngvifci var látib æxlast,

og ekkert val haft á hrútum eíia ám, til þess a?) fá vibkomuna

sem mesta ab höfbatölunni. Hins var minna gætt, sem mest

var vert, aí) hafa fé& kyngott, heilbrigt ogþroskaraiki&. þegar

nokkub var frá libi& þessum tíraa finna menn smásaman
E

getib um brá?)as6ttina á fleirum stö&um um landií); þannig

er þess getib í ^,Minnisverí)um tftindum", aí) brábasdttin

haíi koraib fram 1790 undir Eyjafjöllum og 1793—1795

í Hamarsfirbi í Austfjörbum, þar um er farií) þessura

orbum: Austfjörbum geysabi og í Háls sókn í Haraars-

firbi brábafár á saubfé (vib hvert vart hefir orfeib tvö

undanfarin ár) eins og 1790 undir Eyjafjöllum í árslokin

;

fdruBt í Háls sókn um vorib 1795 þrjú stdrhundrub fjár,

sem datt nibur sjálfdautt, og var samstundis helblátt; rotn-

anin lét sig strax í Ijdsí mcb dlykt, sem vart nokkur

fékk stabizt. og vargar forbubust*'®.

Eptir aldaradtin hafa menn skýrslur um, ab brába-

sdttin hafi koraib fram á ymsum stöbum, og sýnist

svo, sem hún hafi þá sprotlib upp, eba farib ab bera

meíra á henni sumstabar, en ábur hafbi verib. þá er

þess getib, at hiín Iiafi fyrst farib ab gánga fram í Eyja-

í) N. Mohr. Forsög til en islandsk Natnrhistorie. Kbhavn 1786.

8vo. hls. 9—10, Mohr ferðaðist á íslandl 1780 og 1781.

3) Minnisverð tíðindi 1 (1795- 96), bls. 158; þaðan mun frá-

sögnin um þenna viðburð vera tekin í Árbókum Espólíns XI,

77) en þar er styttra og fáorðara.
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fir&i, því 1840 segir presturinn ab Miklagar&i og Hdlum,

a& (jbrábasðít á sau?)peníngi, einkum á dngnm f&nabi",

hafi gengib þar almcnnt .^uppá full 30 ár" (þ. e. sífean

1810 e&a fyr), og hafi J^rgal allt ab 30 kindum á ári

á sumum bœjum", helzt ^^frá því á haustum, ah grös

fölnulu, til þess á íltmánuíiura, þorra og góu", í ytri

sveitunum vib Eyjafjör?) sýnist veiki þessi hafa komib

minna fram, en þess er getib, ab i5r EyJafirM hafi bráSa-

SÓttin komib í Skagafjarbardali, og aí) Silfrastöbum og víbar

í Skagafirbi, en nil á seiuustu árunum heldur í r^nun,

ab minnsta kosti sumstabar. —
Á árunum 1807 til 1814 voru mikil brögb ab brába-

sdttinni í AustfjÖrbum. Sira Guttormur pr(5fastur Pálsson,

sem þá var prestur a& Hólmum í Reybarfirbi, segist hafa

mist á þeim sjö árum allt ab 100 fjár úr brábasdtt, og

fyrir nýjárib j8J5 haf&i orbií) mikið tjdn a& veiki þessari

á fjdrum bæjum þar í Hólma s6kn. þab hefir verib sagt,

ab brábas(5ttin liafi lagzt frá á Hdlmuni um nokkurn tfma

(1828-1837), og hefbi þab valdib, ab þá hefbi verib

rýmkab til í fjárhúsum, vib þab sem ábur hafbi verib, og

haft færra fé í hverju hiísi en ábur; en eptir 1840 er

Bvo frá skýrf, ab þar deyi á Hólmum mart fe úr brába-

sðtt, ,,því þab er tftt, ab frá 10 til 30 fjár deyi úr því

á vetri".

Eptir gosin lír Eyjafjalla jökli 1822 og úr Kötlugjá

1823 telja menn í Mýrdal og undir Eyjafjöllum, og þar

lengra út eptir Rángárvalla sýslu, ab brábasóttin hafi, ef

ekki sprottib upp, þá þó magnazt og gjört mjög mikib

tjón. þab var og sögn manna, ab sýkin hefbi færzt

smásaman út um Rángárvalla sýslu, og seinast út yfir

þjórsá og út í Hrcppana í Árnes sýahi milli 1830 og 1840;

en i Vestmannaeyjum er svo skýrt frá 1842, ab ^^saub-
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fénabur sýkist þar raikií), einkum á haustin, helzt á heima-

landinu (tleimaey?) og onda í dteyjum. þetta ber helzt til

í hrímfalli, og vex nú (1842) sýkíngin meb ári hverju,

og kenna menn helzt um því mikla fé, sem árlega er keypí

úr Rángárvalla (sýslu) og öbrum nœrliggjandi sýslum",

— þab er af þessu aí) rá&a, sem bráí)asi5ttin haíi um-

þessar mundir verií) orbin almenn , ab minnsta kosti í

mörgum sveitum í Vestur-Skaptafells sýslu, Rángárvalla

sýslu og Arnes sýslu a<b ofan og austanverfeu. I Gríms-

nesi er þess getib í skýrslu frá 1840, ab brábasótt hafi

gengib þar sífean 1820. Um sama leyti, 1840 og þaban

af, er getií) um brábasdtt hér og hvar í Hdnavatns sýslu.

Af því, sem hér hefir verií) frá skýrt, þá má sjá, ab

brábasðtt á sau&fé hefir talsvert dreifzt út um land á

hinum seinustu hundrab árum, og einkum sföan um sein-

ustu aldamót. þa& sýníst mega rá&a á lýsíngum Eggerts

Ólafssonar og Bjarna landlæknis Pálssonar, af) þeim hafi

mjög lítt verib kunnug þessi fjársýki, og fyrir aldamdtin

er hennar einúngis getib í Breifeafjarííar-eyjum, einkura

sunnanfram, og í Arnarfir&i fyrir vestan, en í rjamars-

firí)i fyrir austan. Eptir aldamótin kemur hun fyrst fram

í Eyjaíirfei, og þá er hennar getib ví&ar í Austfjörf)um,

Eptir 1820 kemur hún fram og breibist út um Skaptafells

og Rángárvalla sýslur, og þaban subur og vestur, einnig

dr Eyjafirbi vestur í Skagafjörb. Eptir 1840 sýnist svo,

sem hún hafi dreifzt ut enn víí)ar, því eptir skýrslum

þeim, sem safnab hefir verií) um fjármissi úr bráí)asótt

eptir áskorun landlæknis Ðr. J<5ns HjaUalíns og fyrirskipun

stiptamtmannsins, veturinn 1870— 1871, hafa farizt úv

þessari sýki

:



í Norbunnula sýslu (vanta

- Snæfellsnes sýslu (vanta

- Bar&astrandar sýslu

4 411

fjártaU í dautt i tlltalB

fardögum bráÖasótt af

1870. 1870-71. hundr.

43,674

31,231 780

28,166 471 1. T

32,894 683 2.1

1,098 180 16.4

46,785 2761 5.9

12,757 1360 10. T

19,583 1963 10.0

29,766 851 2.0

12,671 »> »

2o,103 5o4 2.3

17,192 1)

21,280 516 2.4

11,231 81 0.7

59,0d1 597 1.01

42,134 414 U.Ö8

45,266 ' 117 0. 26

50,156 17 0. 03

rinn í brá&asótt á landinu frá

fardögum 1870 til fardaga 1871:

í Su&uraintinu 141,283

- Vesturamtinu 117,243

- Noríiur og austur-amtinu 271,512

7418

(2002)

(1925^)

5.ð

Fjártalaii í Kyjafjarðar sýalu er tekin eptir meðaltali fjártöl-

unnar í fardögum 1869 og i fardögum 1871.

*) sbr. Heilbrigðistíðindi Hjaltarms II, 36; þrf er seinasta talan þar

skökk (1927 fyrir 1925).
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Og eptír landsfj6r«E)úngum talib:

fjártala í aautt í tiltalfl

fardöguiu bráðasótt af

1870. 1870-71. hundr.

f Sunniendínga fjdríiíngí . 113,117 6947 6.1

- Vestfirbínga fjórtúngi .

.

117,243 (2002)

- Norblendínga fjórfcúngi . 196,607 1145 0. 56

- Austfirðínga fjórí)úngi .

.

103,071 (1251)

þcssu yfirliti er þaí) Ijóst, a<b brábasóttin er nú oribin

svo útbreidd, at hún gjörir vart viö sig í hverri sýslu

um allt land meira eí)a minna, því enginn vafi mun vera

á þvíj ab hún komí vií) meö líku móti í þeim sýslum,

sem skýrslur vantar úr, einsog í liinum næstu, og þó avo

kynni vera, aí) skýrslur J^essar vœri ekki allskostar árcib-

anlegar, svo aí) þær t. a, m. teldi meí) þaíi fé, sem deyr

úr Ö&rum brá&ura sjúkdómum, er kallaí)ir eru ólæknandi

af því tilsögn dýralækna vantar, þá er þó þctta nægilegt

tjón til þess, aí) mönnuni mætti þykja kominn tími til ab

leita einhverra ráí)a, alvarlegra og vlíuiicgra, en láta

sér ekki nægja kákið eitt. Fjármissir þessi úr brá&a-

sóttinni kemur ab öbru leyti allvel saman vib þab, sem

ábur er skýrt frá um útbreiííslu sýkinnar. þíngeyjar

sýsía er enn ab mesíu leyti frí, og væri vert ab vita,

hvort þær kindur, sem þar eru taldar dau<bar úr sýkinni,

hafi verib f næstu sveitum vií) Eyjafjnr&, svo sem í Fnjóska-

dal, eí)a hvort tildrög til sýki þeirra verfei ekki rakin

til annara héraí)a. Pjármissirinn í Arncs, GuIIbrfngu (og

Kjósar) og Borgarfjarbar sýsUi er stórkosílcgur, cn þó er

hann ekki slórum meiri en Dr. Iljaltalín hefir skýrt frá

nm árin 1849 til 1854, þar sem hann vill halda a&

8UÍ)uramti& hafi mist úr brá&asótt á þcssum árum hör-

umbil 6000 fjár (e&a jafnvcl rúm 7000) aí) tiltölu á
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ári*. Tjónib er nu &!b vísu töluvert meira ab því skapi,

sem fjárfjöldinn er minni en |)á á Suburlandi, því

1854 var fjárfjöldinn í Suí)uramtinu 201,812*

en 1869 í fardögum ekki meiri en 126,138'*

og 1870 í fardögum 141,283.

þab virbist vera ekki dsennileg getgáta, aí) þessi miklu

meiri fjármissir ab tiltÖlu nu en ábur komi ab nokkru

leyti af því, aí) Sunnlendíngar hafa á seinni árum keppzt

vib sem allra mest ab fylla skörbln í stab þess, sem þeir

hafa skorib nibur í klábavíngli sínu. þeir hafa allt of

YÍba bíEbi látib féb tímgast of ungt og í mörgum greinum

trassab fjárrsekt sína, og þar ab auki iíafa þeir keypt og

flutt ab sfer óhagvanl fé úr Öbrum hérubum, sem marg-

reynt er ab opt misheppnast, nema gætni vib Iiöfb,

— þab er enn fremur eptirtektar vert um fjármiss-

irinn í Suburamtinu, ab þó Árnes sýsla hafi mist flest

fé ab tölunni til, þá hefir liún mist minnst ab tiltölu af

sýslunura í Suburamtinu fyrir vestan þjórsá, og þab verba

menn œtíb ab athuga, því í raun og veru fer fjármissir-

inn eptir tiltölunni, en minna eptir tölunni. Tiltalan sýnir,

ab Vestmannaeyjar hafa mist mest, h^rumbil sjöttu hverja

kind af öllu fé sínu, þar næst Gullbríngu og Kjósar svsla,

rúmlcga tíundu hverja kind, þá Borgarfjarbar sýsla, rétt

tfundu hverja kind, en Árnea sýsla minnst, ekki iDeira

cn tæplega sex af Iiverju hundrabi eba hérumbil sextándu

hverja kind af fjártÖlu sýslunnar epíír fjártalstöflunura.

þegar er ab segja ráb vib brábasðttínní, þá mcga menn

hafa l)ab hugfast, ab þessi ráb geta ekki verib innifalin

HíiÖir 28. Febr. 1601, sbr. Ðr, Krnbbe ura bráðasóttiiia á íslandi

og Faireyjum í Tidsskrift for Veterinairer. Aiidtíii Raíkke. II. B.,

bla. 27. 2) Skýrslur um laiidshagi 1, 121; V, 55.
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í því, a!b lækna hverja kind sem verí)ur yfirfallin af sótt-

inni, snaáBaman eptir því sem hver veikist, því þetta hefir

reynzt í flestum tilfellum ómögulegt Sjúkdóminum ersvo

vari?), ab kindin er orbin banvœn þegar á henni sér, og

getur ekki lifa& nema skamma stund þar á eptir. Menn

hafa dsjaldan haft dæmi til, aí) kindin hefir hjarnaí) vií)

aptur, og oríii?) heilbrigí) a?) sjón, en eptir svosem viku

tíma hefir hdn ox^ih hválámh þegar minnst varbi, og

þegar hún hefir veri?) skorin hefir fundizt gat á vinstrinni

af rotnunardrepi , á þeim sta& sem dílinn er vanur ab

koma fyrst í Ijos. þau rá&, sem höfö verba, eru innifalin

í því, a?) haga svo meí)ferí) sinni á fíinu me?)an þab er

heilbrigt, ab þarmeb fyrirbyggist sóttin a?) öllu eí)a sem

mest ab mögulegt er, og ef hún bryddir á sér á stöku

kind, að hún þá stansí og gjöri ekki meiri ska^a. Eg skal

skýra hér frá nokkrum af þeim rábum, sem reynu hafa

verib og bezt hafa heppnazt í þessum efnum.

Eitt hiö einfaldasta ráb er þaí), sem Runólfur Sigurí)S3on,

fyrrum bóndi austur í Mýrdal, hefir sagt frá ab sér hafi heppn-

azt. í annari viku vetrar var feí) farií) hrynja ni&ur hjá

honum, og ö&rum þar í grennd, hann iók þá heim frá

BÓgum högum 50 lömb til s!b fóöra þau Inni; þá vildi svo

til, ab hann tók í misgripum tvo laupa af grænni tö&u,

sem œtluí) var kúnuni, og gaf þá lömbunum, en þegar

hann varí) var vib misgripin þóttist hann víst vita, a?)

hann mundi finna eítthva& dautt um morguninn eptir.

þetta varí) þó ekki, og nú tdk hann uppá því, ab hann

gaf lömbunum græna tö&u í hálfan mánub, ogmisti

ekkert lamb. „þessum vana hefi eg haldife sí&an", segir

hann, ^^og ekki mist eitt einasta, en varazt hefi eg ab láta

þau á þessum tíma ná til jarbar, og rekib þau meí) fylgi

í vatnií) og látib svo inn, en síban beitt þeim og gefiö
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óthey ab ósekju, en tólf ár eru sí&an ab eg hefi brukab

si5mu abfer?) á veturgömlu fé, þegar eg hefi frétt ab

fariö hefir verib ab sýkjast í kríngum mig e&a hjá mér,

og þá gefib því inni í þrjá daga stóra slófeatö?)u, og enga

skepnu síban mist af því sem eg þannig hefi meb fariö;

samt hefi eg ekki þorab annab, en gefa því á hverjum

mánabamdtum til mi&s vetrar Fullkomin gjöf er ein

mörk af grænni túna-tö&u hverri fuIlorí)inni kind á dag

fram til míbs vetrar . . . Nd er nábui minn um fimm

ára tíma kominn aí) sanni um þetta, og hefir sí&an enga

kind mist." A2> síöustu hvetur hann menn til ab reyna

þetta á 10 eba 20 kindum, sem væri aubkenndar svo, ab

þær vœri au&þekktar, og gefa þeim þannig þrjá daga í

hverjura mánubi*.

AnnaS einfalt rá& er þaí), sem nokkrir bœndur í Borgar-

firfei hafa reynt, og talib sér hafa vel heppnazt. þetta

ráb er þannig: .^Menn eiga aí) taka bl(5& sau&kindum sínum,

bæ&i tíngum og gömlum, hvort aem þœr eru veikar e&a

ekkí, me& þvía& stínga gegnum nefi& á þeim undir þunna

beini& fremst vi& nasabrjdski&j og láta kindina lúta höf&-

ínu me&an blæ&ir. Bl(5&tökujárni& skal vera eins og hánka-

járn, vi&líka fja&rabreitt og þvengjanál. Ur fuUor&inni

kind skal láta blæ&a hérumbil tvo þri&júnga ur pela, en

tír lambi hérumbil hálfan pela. Vili blæ&a um of, þarf

ei anna&, en a& láta kindina inn í fjds. Eptir bló&tökuna

skal hýsa föb og gefa vel næsta mál. Ekki má taka ám

bló& um brundtí&. Sá ma&ur, sem fyrstur reyndi þessa

bló&töku, var Björn bóndi á Draghálsi í Borgarfjar&ar

sýslu, og haffei pestin drepi& fjölda fjár fyrir honum, cn

eptir a& hann tók upp þetta rá& (veturinn 1846—1847)

Lanztíðindi 1850, bls. 53.
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brá svo vife, aSb hann misti enga. kind, og sífean hefir

pestin ekki til hans komií)." Magnús bóndi á Hóli í

Lundareykjadal hafði mist þrjár kindur, en hin fjórba yar

áauí)sjúk og hætt aí) standa upp; henni tók hann nasa-

bl<5& og varí) hun alheil, Eptir |)a& tók hann öf)ru sínu

fé blób, og flýbi þá pestin af hans bœ. Fleiri meun

höfbu og reynt þetfa sama, og geíizt vel^.

Sira Olafur Indribason á Kolfreyjustaí) getur þess í

sóknarlýsíngu einni 1841, a& brábafár á saubfenaíii sé

iUur annmarki þar og á Vattarnesi, ,,einsog á ymsum

dtnesjajörbum hér eystra, frá Norí)íirí)í allt subur í Álpta-

fjÖrb". Hann segir, ab fyrirrennarar sínir, prestar á Kol-

freyjustaí), hafi li&ib mikib íjón af íjársýki þessari, en hann

lívebst hafa furbanlega hjá henni komizt, og „eigna eg þab

því," segir hann, ,^a& eg hefi látií) halda fé mínu jafnara

til fjalls og fjöru en ábur var sifeur til, einkum fraraan af

vetri, sem er hinn hættasti tími, og varazt aÖ láta þab

líggjíi Yi?) sjó aí) stabaldri, án þess þó aí) haida því

frá honum gjörsamlega mebau \>at) er feitt . , . , Eg veit

til, ab einstöku kindur, sem fengib höfbu sjúkdómínn, hafa

læknazt meb frekum skamti af kælandi mebali, vel hálfri

matskeib af saltpétri. J>aí) er og eptirtakanlegt, er

eg og fleiri hafa taksett, ab tíngkindur, sem fá búkhlaup

áhauBtin, drepast nálega aldrei úr brábafári þann vetur. Af

þessari athugasemd hafa menn leifezt hér nýlega til ab reyna

ab gefa kindum, sem varnarmebal vib brábdauíia,

tvo spæni af lýsi, og sumir af lýsi og salti til samans,

sem á flestum kindum verkar þægilega Iireinsun, og stansabi

þetta á næstliSnum vetri brábafár á saubfé nágranna míns."

— Hann getur þess ab endíngu, ab ^,hib næsta tilcfni

6 j ú k d ó m s i n s sýnist opt vera : hastarlcg hrœríng

1) KeykjftvíkurpíSst. II, 29 (Novbr. 1847).
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(Bvosem þegar fé er rekib of hart og hastarlega), snögg

veí)rabrigbj, helzt frá hita til kulda, fjárhushiti (þegar

ofaett er í fjárhús, avo ab fé svitnar inni) og beit á

hélaferi jörbu."

Sira Ólafur Sivertsen kemst svo a& orbi í sóknalýs-

íngu sinni um Flateyjar sókn á Breií)afirbi 1840, ab einn

dkostur í Eyjahrepp síi ^.brá&asdtt" saubféna-bar, sem á

sumum árum innfellur til mikils skaí)a meb hverjum stdr-

straum nær því allan veturinn, svo \\t hefir borib ab þar

afhefir farizt áttunda, jafnvel sjötta hver kind, sem á vetur

var sett af úngu saubfé; finna menn ekki einhlít ráb mdti

henni
;
þd hygg eg (segír hann) helzt duga, af því sem reynt

er, aí) setja saubkindum fyrirfram á haustin stólpípu,

meb nokkru af bðmolíu (vi&arolíu) eba góí)u lýsi, og

hella ofaní hana þvínær hálfri mörk af uppleystu al<5e

í sterku brennivíni. Mest ber á brábasðtt þessari í

kjarngó&um títeyjura, hvar fjörugrös eru, og þegar mikil

kuldahret koma, en saubkindur eruvænar og feitar; finnst

þá, ab meltíngarkraptur kindarinnar hefir optast verií)

skemmdur orbion.

Sira Einar Hallgrímsson Thorlacius, sem var prestur

í Saurbæ í Eyjafir&i, kerast svo aíi orBi í lýsíngu sóknar

sinnar, sem hann sendi Bókmentafélaginu 1840: ^^Einn

meinlegur annmarki vib títbeit saubfjárins . . . er skæbur

brábdaubi, einkum fyrri part vetrar, á ungum og feitum

saubpeníngi, aem haldib er til beitar á sendinni og leír-

runninni holta-jörb, hvar ekki er gott hagkvisti; hefir þessi

veiki legib í landi í sdkn þessari og nábáasóknum meir

en í 30 ár, þó ab því sé áraskipti; hefi eg á etundum

mist úr henni frá 20 til 30 saubkindur á vetri, og ab því

skapi nágrannar mínir . . . . af eigin ítrekabri reynslu er

eg allt ab einu sannfærbur um, ab koma má (veg



fyrir þenna fikæ'öa og ska&lega sjdkddm, en þab er nieb

því, a& koraa saubpeníngi til strax á haustuai, þá

farib er aí) hýsa, ab minnsta kosti eínnsinuí í viku, ab

drekka saltab vatn, eba eta saltab hey. því \>6

veíki þessi hafi verib oríiin svo skæí), ab drepizt hafi ór

henni þrjár kindur meb degi ur einni saufeahjörí), þá hefir

algjörlega fyrir fjárdau&ann tekií) þá verkun saltsins hefir

hrifib. — þetta er a& vísu mikil fyrirhöfn og nokkur

kostnabur, þar sem saufeur er margur, en þó meir en til-

vinnandi; vœri dmaksminnst ab salta heyi?) í Öndverfeu,

og gefa peníngnum þar á ofan saltaí) vatn fyrir svala-

drykk einusinni í viku, og mundi þá vel hlfta'*.

Prestur nokkurj sem var á Færeyjum, Bira Jörgen

Landt, hefir geíib þess, a& hann og nokkrir abrir hafi geta?) létt

af brá&asótt me& því, ^^aí) blanda og hræra saman almennt

matarsalt og tjöru, svo ab þar af yrí»i jafn grautur;

þar af gaf hann sem svaraí)! einni matskeib e&a tveimur

hverri kind í trésleif á haustin, þegar fénu var safnab,

mestan skamtinn þeim kindunum, sem feitastar voru." —
Sverrir steinsmibur Runólfsson hefir ekki alls fyrir laungu

bent mönnum á þetta rá&^, og þdtti flestum aubsénn góbur

árángur þar af ef beint var farií) eptir fyrirsögninni, svo

framarlega sem kindin var eigi oröin gagntekin af sýkinni

ábur. — I bréfi frá ö&rum presti á Pæreyjum, sira Schrö-

ter, sem prentab er á Islenzku í Reykjavíkurpóstinum,*

er taia?) um þetta mál, og getur hannþess, afe menn hafi

tekiö eptir gulleitum svita á lömbunum, hérumbil hálfum

mánuíii áöur en þau deyja ur brá&asðtt. Hann getur og

þess, ab bráBasóttinni líitti opt af, þegar raenn taka þaí) til

bragös, ab reka fjárhnappana fram og aptur, og láta þá

1) f>j<5ðólfr XXIV, 14 ^^^ft, 1871), og 42-43 1872).

3) Keykjavíkurpóst. I (1847), 166—169.
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Bvitna. sem Landt rábleggur", segir Schröter, ^^sA

blanda tjöru meb salti og gefa fénu, hefi eg opt reynt,

og stundum heíir þaí) hjálpaö, en þab œtla eg, ab ekki

komi þa& aí) haldi hafi skepnan verií) veik lengur en einn

aólarhríng. Einusinni reyndí eg a?) blanda saman salt-

pétri og salti, og hjálpabi þa& nokkrum sinnum, og eg

œtla, a!t þess kyns kælandi meböl og svo bldbtaka

muni hjálpa hvab bezt .... Ekki er ndg a& reka

féí) lítií) eitt einusinni, menn veríia ab gjöra þaí) optar en

í eitt skipti, svo þab svitni vel, ef duga skal. Gefi menn

kindinni inn salt og tjöru, svo hún fái innantökur af,

þá batnar henni, en lengi cr kindin lasin á eptir. paA

• hefir og stundum hjálpab, ab brenna tjöru í fjárhíisum, en

dti á vfbavángi og vib sauííkindur þær, sem heita mega

hálfvilíar, hjálpar bezt ab láta þær hlaupa og hreyfa sig^

svo þœr svitnl vel."

Frá Eiríki Viborg, pröfessori og forstöííumanni dýra-

lœknaskdlans í Kaupmannahöfn (f 1822), er til fyrirsögn

um brá&asóttina á íslandi og mebfcrb hennar. Hiln er í

bréfi hans til rentukammersíns 5. Marts 1816, og fer hann

þar mebal annars þessum orbum: ^^Menn geta rábib þab

af lýsíng brábasóttarinnar, ab hún er ekki næraur sjúk-

ddmur, heldur liggur hiln í landi (enzootisli) og kemur af

fðbrinu og vebráttufarinu. Elún er af þeim sjúkdóraa-

flokki, sera Iwyrir til brunasótta og er náskyld miltisbruna-

sdtt (miltisbrandi). Sýkin er svo bráb á s^r, ab öll vib-

leítní tíl ab lækna hana, þegar bún er komin í kíndina,

mun reynast árángurslaus. Ab fyrirbyggja hana er torvelt,

helzt þar sem svo á stendur sera á Islandi, þar eem menn

eiga svo örbugt raeb ab bæta fjárrækt sfna og hlynna a^

skepnum sínum. Menn taka eptir því, ab sýkin tekur

helzt feitar og blóbríkar kindur; þá á mabur ab taka

2^^
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þeim bldb, þegar sýkin kemur í Ijós. Fjárhusib á aö

vera loptgott, hreint og kalt. Fófeur fjárins á ab vera

sparlegt, en gott og heilnæmt. Til drykkjar á fé& ekki

aí) hafa annab en hiÖ rama sey&i af horblöbku eí)a

einhverri annari beiskri jurt. Salt á mabur ab leggja í

smájötur, til þess féb nái af) sleikja þab. Geti maburnáb

til ab fá malurt, á mabur ab binda jurt þessa í smá-

knippi, og hengja þau upp svo fíiíí nái til þeirra. t>a<&

etur malurtina meí) græbgi. í stabínn fyrir malurtlna

má hafa aferar beiskar jurtir, og hafa sömu me«5-

ferb. Ef féb er úti þegar frosíhela eba ísíng er á jörb,

þá á mabur ab taka þab í hús þar sem mögulegt er, og

hafa þá mebferb sem fyr var sagt. Kjöt af því f^,

sem deyr af brábasótt, á ekki ab hafa til manneldis, því

þab gæti verib óhollt fyrir heilsu manna". þessa fyrirsögn

Yiborgs sendi rentukammerib amtmönnunum á Islandi á

Dönsku, til ab birta hana fyrir alþýbu*.

Karl Viborg, bróbursonur hins fyrnefnda og forstöbu-

mabur dýralækníngaskólans í RaupmannahÖfn eptír föbur-

bróbur sinn, hefir gefib út abra fyrirsögn um brábasdttina

á íslandi og mebferb hennar; hún er í bréfi til rentu-

kammersins , ritubu í Kaupmannahöfn 27. Marts 1844, en

rentukammerib lét íslenzka þab og prenta, og sendi síban

til amtmanna áíslandi til utbýííngar mebal alþýbu®. Grím-

ur amtmabur Jónsson skrifabi rentukammerinu í bréfi

8. Februarl847, ab þab vœri hœgbarleikur ab stöbva

sýkina og gjörahana skablausa, meb þvíab fylgja þessuni

reglum Viborgs, sem amtmabur kvabst hafa lengi þekkt,

og fengib fulla raun um ab væri ðbrigbular, ef þeím

>) Hún er prentud á Dönaku i hinni fyrnefndu ritgjörð eptit Dr.

KrabhCf bls. 5.

3) Bröf yiborga er prenUð á íslonzfcu á tveim blöðum í 4to. KhÖfn
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væri fylgt, Viborg segir, a& eptir skýrslum þeim sem

komib hafi frá mörgum sýslumönnum, þá þyki j^enginn

efi vera á því, ab fjársýki þessi eigi skylt viö miltisbrand,

og er hún kölluí) brábasótt eíia blóösótt. Sýki þessi kemur

allt í einu ab skepnunni, og drepur hana á skömmum

tíma, og er fyrir þá sök opt óhægt ab koma viö læknís-

hjálp, einkum á íslandi, því dýralœknar eru þar svo fáir.

Sýki þessi mun hafa sfn upptök í því, hvernig me?)

skepnurnar er farib, og a!b nokkru leyti mun lands-

laginu um a?) kenna, en af þessum rökum veitir eigi hægt

sA tilgreina, hvab bezt muni eiga vib henni." — En þau

ráí), sem Viborg leggur fyrir ura meí)fer() á fénu og til ab

fyrirbyggja bráfeasótt, eru þessi: .^Menn verSa ab varast",

segir hann, ^^aí) svo miklu leyti því ver?)uf vib koniií) sökum

landslagsins, at hleypa kindunum rajög snögglega út á

nálina ela nýgrænuna á vorin*, og meb engu móti mega

þær fyrst f staö koma fastandi ut á morgnana, og er þessi

varúb mjög svo áríí)andi. Verbi eigi hjá því koniizt, ab

gefa föna&inum myglaí) eöa skemmt hey, þá er nauSsyn-

legt ab þurka þab, eíia viSra, svo vel sem faung eru á,

ábur en þab er gefií) á jötuna, og er þá strá?) innan um
þab salti og beiskum jurtum. Verbi snögg vebrabrigbi,

má eigi beita f£inaí)inum á meban á þvf stendur, en halda

honum þeiln mun lengur í húsunum. Sé mikil hrímhéla

fyrst á morgnana, verSur a& halda ffenu inni þar til af

fer a& íaka, og gefa því morguntuggu. Allan veíurinn

skal vibra fé?) á hverjum degi, ef vebur er til þess; þab

bætir loptiö í fjárhúsunum, og útiIopíi& gjörír kíndurnar

1844; síðan í Lagasafninu handa íslaudi XIII, 91—94; seinast

í í>j<5ðólfl XVn, 21-22 1864); á Dönsku i fyrnefndu riti

eptir Dr. Krabhe, bls. 16—18.

Hér virðist þvS vera eigi ganmur geflnn, að bráðasóttin gengur

sízt i vorin, en einmitt fyrra part vetrar.
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bragblegri, Fjárhúsin þurfa ab vera öldúngis stíglaus og

þur, og eigi tjáir ab ofsett s& á þau, því slíkt skemmir

loptií) í þeim og eykur sóttnæmi. Fjárhúsdyrnar og glugg-

arnír eiga meí) jafnabi ab standa opnir, þ<5 svo, ab oigi

áukist súgur í fjárhtísunum. Varast verbur aí) gefa kíndum

þeim magngott hey í fyrstu, er áfeur eru orÖnar magrar,

því þá er hætt vib ab veikindi komí í þær. MiUísbrandur

og allir þeir sjdkdómar , sem eiga skylt vib haun , eru

næmir, sumir meira og sumir minna, og ber því þess ab

gœta, ab láta eigi hraust f5 hafa samgáng vib kindur þær,

er fengib hafa sýki þessa
,
og þegar skal taka út úr hús-

unum og grafa í jörb nibur þær, er dáib hafa úr henní;

kjötíb af þeím er úætt, bæbi fyrir menn og skcpnur, og

sá er flær af þeim skinnib, sfe þab annars gjört, verbur

ab hafa hina mestu abgætni á eér, ab hvorki hafí haun

sár á hÖndunum, eba hann skeri sig á meban hann er

ab flá þær. — þá er til læknis verbur náb, er þab fyrst

til rába, ab koma blóí)inu og efnablendíng þess í rétt horf

;

skal þá í því skyni gefa skepnunni jurta sýrur eba stein-

sýrur í drykkjarvatninu, og skal láta í þab svo mikib af

sýrum þessum, ab vatnib breyti bragbi. Má hafa til þessa

saltsýru eba brennisteins-sýru, edik, einnig kvikur

(súrdeig) leystar í sundur í vaíni. Optast nær er vön

ab hlaupa bólga í garnirnar, og má meb hægum blúb-

tökum lina hana, einkura ef kindin er blóbrík, einnig

meb kælandi salti, annabhvort undursalti* eba venju-

\i. e. Gláb orssalti, sal mirabile Olauberi á Latínu; á Ensku
heitir það Sulphat of 3oda, á Frakknesku SulfaU de aoude eða

$el de Glauber; það heflr nafn af þýzkum lœkni {Glauber),

sem audadist á HoUandl í Amstcrdam 1668; hann fanu það

fyrstur, einusinni þá hauu var að búa til saUsýru. Efuiu i

saltí þessu eru:
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legu salti. Saltib er látib saman yib lýsi, feiti eba viö-

smjör (olíu), og er því þannig hellt ofan í skepnuna, og

fœr hún þá hœg&ir. Líka má vib hafa til þessa stólpípu

og seltuvatn".

Landlæknirinn Dr. J(5n Hjaltalín hefir opt og ibuglega

brýnt fyrir mönnum, hvílíkur vogestur brábasdttin væri,

og á yrasan hátt reynt aí> kenna alþýbu bæW aí) þekkja

hana og a<£) hafa ráb yib henni, Eptir a!b hann hafbi

rannsakab sjúkdóm þenna um nokkur ár, og ritaí) um
hann skýrslur til síjdrnarinnar, til ah reyna aí) (á hana til

ab skerast duglega f málið, nísAi hann almenna áskorun

tíl landsbda á íslandi og beiddi þar ^^alla hluta<beigendur

a& taka nákvæmlega eptír sðttvarnarmeöölum og reglum

þeim, er hann réfei til, en þau voru þessi:

1. Undursalt (Glábers salt). Af salti þessu, upp leystu í

heitu vatni, skal gefa kindaflokk þcim, er pestin hefir heimsdkt,

svosem svari fimm e&a sex lóbum handa hverri kind.

Mabur uppleysir hvert pund af saltinu í einum potti af

heitu vatni, og skiptir sí&an lögnum í sex eba mest átta

jafna skamta, og gefur hann sex fullorlbnum kindum, eba

sjö eíia átta lömbum. Eptir þessu ætti eitt pund af salt-

inu ab duga handa sex fulIorí)num kindum, eíia átta lörab-

um, og niun þab nægilegt vih sjáfarsíbu, en upp íil sveita

mun dhultara at) hafa skamtinn stærri, t. d. 6 til 8 \6h

handa hverju lambi
;

yfirhöfub aí) tala verba menn í

þesQu ab haga s&r eptir því, hyersu mikií) sýnist þurfa af

saltinu til þess ab kíndin fái niburgáng, því þess þarf

vatn 557io partar J

brennisteius sýra 25®/io —
J
100 partar.

natron lS*/io —
\

þegar þaÖ er í beru lopti verður þaÖ að hvítu dupti. Lanffkier

VarC'Lexiconf Ws. 449.
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me^ alloptast, ef vel á a& duga. Almennast drepur íjár-

pestin mest veturgamalt og lömb, og þar sem fer aí) Örla

á henni þarf ab hleypa á allan þann flokk, er hún er

komin í, og er ráö fyrir hvern mann sA gjöra þab þri-

svar sínnum eða optar me& tveggja e&a þríggja daga

millibili í hvert sinn. Sé nú pestin t. a. m. hjá einum

bónda, sem hefir 32 lömb, þá þarf hann í þessi lömb af

saltinu a?> minnsta kosti fimmsinnum 32 \6'h, e?>a alls 160

ld& (e&ur 5 pund) í hvert sinn, og þessi 5 pund af salt-

inu á hann a& uppleysa í 5 potíum af heitu vatni, skípta

svo lögnum í 32 jafna parta og hella hverjum skamti

fyrir sig ofaní hvert lamb. Bezt er aí) hella lögnum ofaní

lömbin, e?)a hverja kind sem er, ur stutmjdrri kÖnnu; Kka

má taka til þess sívalt saufearhorn, saga af því stikilinn,

stínga því svo upp í kindina og hella þar í gegnum, seni

trekt vseri. — Kindum þeim, sem pestin er farin aí) heím-

sækja, ætti eigi a?) beita út þegar mikiil) frost er, eba

þegar hrím er á jör?}u, þá á helzt afe gefa þeim gott en

þ(5 í nokkuí) mínna lagi hey, og er gott valllendis-hey hi&

hagkvæmasta til þess.

2. Fjárhús þau, þar sem fjárpestin hefir sýnt sig,

vil eg (segir landlæknir) láta svæla vel innan meb klör-

kalki eíia kolaglæ&um. Klórkalki?) er vi& haft á þann

hátt, afe raenn eiga a& taka af því sem svari nímri te-

skeib, láta þa& í leirbolla e&a trygil (trébolla), hella þar á

ofan svo sem eínurn spæni af vatni, og hræra svo í öllu

saman me& dáliílum tréspa&a. Bollann skal sí&an setja

í fjárhílsi&, þar sera hann stendur dhuUur, og leggur þar

uppaf allmegnan kMr-daun, en endurnýja þarf svo kldr-

kalki& í bollanum, þegar daunlnn af því fer smásaman

a& dofna. — þegar kl(5rkalki& er eigi fyrir hendi, er rá&

a& taka brennandi vi&arkola-glœ&ur, leggja þær á hellu
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«

eba í pott, og láta þær standa í fjárhdsinu unz þær me?)

öllu eru útkulnabar, og þarf þíí aí) gjöra þetta rækilega,

eöa ab minnsta kosti annanhvorn dag. þess ber ab gæta,

a?) kolin þurfa ab vera vel svi&in og brandalaus, og eru

einikol bezt til þess"*.

Eptir áskorun landlæknis sendu tveir merkir menn

skýrslur um, hver árángur hef&i orbi& af því ab fylgja

reglum þessum. Annar þessara manna var Magnús Jóns-

son, þá bóndi í Austurhlíb í Árnes sýslu, en hinn Bjarni

hreppstjóri Brynjölfsson á Kjaranstöbum á Akranesi. Magn-

Ú8 kvabst varla eöa ekki hafa orbib var vib fjárpest

þann vetur (til 13. Januars) en hann kva&st hafa farib

epfir reglum þessum meb lömb sín, aem voru farin ab fá

hina ^^algengu svo köllubu skitupest", og batnabi þeim

sem voru farin ab sýkjast, en hin urbu ekki veik. —
Bjarni segir svo frá, aí) brábapestin hafi korai?) á þrjá

eba fjdra bœi á Akranesi þann vetur (fyrir 6. Februar),

á tveiraur af þessum bæjum var hún svo æf, ab ^^hún

drap ýmist eina eba tvær kindur meb dægri, en þegar þeir

voru komnir í stöfunina meb ab brúka r^tt mebölin (eptir

tilsögn Bjarna) hæíti pestin öldúngis, og hafbi þar eigi

orbib vart vib hana síban (þartil skýrslan var ritub). I

Gerbi (Reynisgerbi) drap hún tvö eba þrjú lömb, en strax

sem búib var ab gefa hinum inn og láta þau laxera, hœtti

hún aldeilis. Iljá mér (Bjarna sjálfum) drap hún einn

saub, en samdægurs lét eg hina laxera og síban hefir

enginn farizt." — Bjarni kvabst hafa 9Vs til 10 lúb í skamt

handa hverri kind, og 5*/a til 6 lúb handa lömbum, og

segir þetta muni ^^vera flestum kindum nægilegur skamtur,

fessl fyrirsögn Dr. Hjaltalíns er prentuð i þjóðólfl VII, 129—
130 (29. Septbr. 1855) og síðau aptur i Hirði 3. árg. bls. 125'

— 126 (28. Februar 1861).

I
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þær látnar vera gjafarlausar eitt dœgur áSbur, og 3 til

4 tíma á eptir laxerínguna; líka hygg eg (segir hann), aí)

betra sé a& hafa eigi nema eitt spónblab meb hverju lóbi

af salti" Bjarni þykist Jní hafa ^Jullvissu fyrir,

þesai fjárpesíarme?)öl sé árei&anleg móti pestinni, sé

þau rettilega brúku?)."

Seinustn ritgjör&ir um brá&as(5ttina og rá& vií) henní

eru eptir Snorra dýralækni J<5ns8on. Fyrsta ritgjörb hans

um þab efni er í Heilbrigí)i3-tíí)indum Dr. Jóns Hjaltalíus

1871 Hann getur þess þar, ab þab sem gjöri brába-

sóttina svo skæba sé efalaust ^Jiin illa mebferb á fé, sem

hér (á fslandi) er allt of almenn. Snögg umskipti á hita

og kulda er eitthvafe hi& versta í þessari veiki, en þab er

mjög almennt hér, ab féb er tekib dr þraungu og heitu

fjárhlísi á hverjum morgni, rekií) ilt í grimdarfrost og látiS

standa á beit allan daginn. þetta er mjög skablegt, en

heybirg&ir manna gjöra, ab hjá þessu verbur eigi komizt

viba. Fjárhúsin þurfa ab vera rúmgdí), björt, eigi mjög

heít, en einkum ríbur á, aí) nœgur loptstraumur sé í þeira.

Áríbandi er, ab halda þeim kindum inni, sem pestin er

farin ab heímsækja, þegar mikií) frost er eba hrímájör&u,

og ab gefa þcim í minna lagi, en gott valllendis-hey

;

einkum virbist hrímiíi a& vera mjög skablegt fyrir pestarfé.

Nau&synlegt væri og einnig aí) gefa kindunum dálitla

tuggu ábur en þeim er beitt út; þab er þeim miklu holl-

ara en ab gefa þeim hana á kvöldín þegar búi<b er ab

hýsa, eins og sumir hafa fyrir- venju. þab er og áríb-

anda, afe fcií) hafi nægt og gott vatn ab drekka.'*

Af me^ölum til ab lœkna brábasóttina telur Snorri

dýralœknir fyrst og fremst Gláberssaltife sem ^^hib

>) Heilbrigðís-tíðindi 1. 4r, nr. 8 (27. Februar 1871).
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ddýrasta, og þab, sem hægast er um hönd a% hafa/*

Skamtana tiltekur hann hina sömu og Hjaltalín (5—6 lób

handa fuUorbnu, 3—4 16?) handa lambi); þetta vill hann

gefa ^,ölhim kindum í þeim flokki, sem pestin heimsœkir,

og þab tvisvar sinnum í liverjum mánubi, meban féb cr

haft inni og um þann tíma, sem pestin er vön aí) vera

skœbust, meb tveggja til þriggja daga millibili í hvert sinn.'*

Gláberssaltib hleypir á fiib og þynnir blófeib, sem verbur

þykkt vib sýki þessa og streymir treglega gegnum œfearn-

nar; þab leysir og stífluna í þörmunum og lakanum, og

þar af leibandi uppþembu, sem drepur skepnuna á mjög

stuttum tíma, ef eigi er ab gjört. — Annab ráí), sem dýra-

lœknirinn tekur fram, er klðrkalkib, og mœlir hann

fyrir því á líkan hátt og landlœknirinn hfer á undan, þð

viU hann heldur rífka skamtinn, og taka sem svarar

tveimur teskeibum, en fara ab öbru leyti meb einsog land-

læknir mælti fyrir. Sh eigi klórkalk til
,

segir hann eins

fyrir ab hafa kolaglæbur, helzt af einikolum, og láta

kulna ut á hellu í fjárhusinu. Líka getur mabur haft

tjöru til ab svœla meb; en þetta þarf ab vera opt gjört,

ab minnsta kosti annanhvorn dag. Ef á ab reyna ab lækna

kind, sem veik er orbin, þá er fyrst ab reyna ab lina

uppþembuna, verbur þá fyrst fyrir ab hella ofan í kind-

ina vænum skamti af Gláberssalti uppleystu í volgu

vatni; einnig mætti setja henni pípu. — Bldbtaka á

einnig vel vib pest þessa, því hi5n þynnir blóbib, örfar

þar meb rás þess í gegnum æbarnar, og lokkar þab frá

innyílunum til yíri parta kroppsins. Einkum er áríbanda

ab taka úngum og feitum kindum blób , undireins og

veikin fer ab brydda á ser í skepnunni. En eigi nokkurt

gagn ab verba af blóbtökunni, þá verbur ab blœba vel tír

kindinni. Mabur tekur blób á hálsæbinni, sem liggur
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Tib efri brún barkans, þanníg, ab ma&ur klippir ullina

- vel af, stemmir svo fyrir æbina me?) fíngrunura, og stíngur

svo inn í hana meí) oddinum á tvíeggjuöum knífi (lanzetu)
;

en matur veríiur ab gœta þess, aí) einúngis svo mikií)

af bla&i iinífsins standi fram fyrir fíngurna, er nægi tíl

ab opna æbiua. Sumir taka líka kindura h\6h á þann

faátí, aö þeir gjöra skurí) í dindilinn aí) ne&anver&u, eba

jafnvel skella einn lib aptan af honura. En ef sá abferb

er höfb, mun naumast blæ&a svo mikib, aí) gagn s^, a&,

því ekkert veitir af ab mabur láti blæba alU ab mörk út

kindinni, einkum ef hiin er væn og feit. Beninni er lokaí)

meb títuprjóni, sem stúngib er í gegnum skinnib, og tvinna

bundib um fyrir ofan. Títuprjðninn má taka burt eptir

Qdra daga. þab er sjálfsagt, ab kindin verbur ab vera

inní meban hun er veik, og á ab gofa henni íminna lagí,

en gott valllendis-hey (þó eigi töbu). Gott er þab og

einnig, ab blanda göbri sýru (helzt bren nisteinssýru

eba e d i k i) saman vib drykkjarvatnib handa kindinni,

meban htin er veik, en eigi má þab vera meira en svo,

ab drykkurinn ab eins verbi í-sdr. Dýralæknirinn getur

og þess, ab nokkrir hafi reynt ^^ab gefa kindum, sem

pestin er komin í, dálítib af tjöru, sem þeir hafa vafib

skæni utan um, og svo látib kindina renna því nibur;

hafa þeir sagt, ab þetta hafi stundum gefizt vel" — þab

þetta hafðí verlð reynt í Eyjafirði um veturínn 1871, og erþess

getið 1 þjóðólfl XXIV, 14 (25, Novbr. 1871). — Ólafur bóndi

1 Litluhlíð iSkagaflrði heflr skýrt frá 1 Norðanfara (XI, 128: 21,

Decbr. 1872), að hann hafl læknað nokkrar kindur með því, að

gefa hverrí kind tvo spæni af hrátjöru og tvo spœni af smá

muldu matarsaUi, vel hTærðu saman, heUa siðau ofani kindina

góðum sopa af hreinu vatni nýmjólkurvolgu. Sé tjaran þykk,

er hún velgd áður en saltið er hræit saman við hana. Á haustin

eptir gaungur þyrfti inngjöfln aÖ Ukindum ekki aö vera svo mikil,

eptir því sem hann ætlar.
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þykir dýralæknÍDum ^^alveg rángt, a& hafa kj'ói afpestarfé

til manneldis, því þdtt menn taki eígi undireins eptir

aflei&íngunum, þá er þ(5 (5víst, bversu mikinn þátt þess-

háttar fæba getur átt í hinum almennu sjdkddmum hér á

landi (t. a. m. taugaveikinni , sem í ebli sínu er næsta

skyld fjárpestinni). Fjárpestin er óefab nœmur sjúkdömur,

og því þurfa menn aí) gæta aUrar varú&ar í mefeferb

pefltarkinda. Réttast er afe grafa þær kindur, sem drep-

ast ór pestinni, meí) öllu á einhverjum afvíknum staft,

þar sem fé kemur ekki vanalega. Noti maí)ur uUina, og

þa<& munu flestir vilja, þá á hún aí) svœlast rækilega meí)

kldrkalki, en hitt af kindinni ætti menn œtíb a& grafa vel

í jörí)u."

Ab lyktum er þab Óak dýralæknisins, eem allir verba

ab játa aí) sé góí) og nytsamleg; ,,a!b hver hreppstjdri

vildi gefa sýslumanni skýrslu um, hversu mart fé

drepst úr brábapest í hans hrepp á vetrl hverjum, hve

nær hún byrjar og hættir o. s. frv. Sýslumenn ættu svo

ab senda amtmanni eba þá dýralœkni, ef hann væri til,

skýrslur þessar. A þann hátt gæti ma?)ur helzt komizt

aö undirrðfc veikinnar, séí) hverjum kríngumstæöum hún

er samfara, í hverju árferfei hun er skœ&ust, hverau mikib

ijón hún gjörir landinu, og þaÖ, sem mest rí&ur á, meb

tímanum haft von um aíi koma í veg fyrir hana og útrýma

henni'*.

Onnur ritgjöro, sera Snorri dýralæknir Jónsson hefir

eamib, er prentub í Heilbrigbis-tí&indunum í fyrra vor*.

þar hefir hann safnaí) úr skýrslum þeim, sem komib

höfbu til stiptamtmannsins úr flestum sýslum á landinu,

og talib fram þa& fé, sem hefbi farizt úr brábasótt um

») Heilbrigðis-tíöindi 11. ár, nr. 5—6. (Mai—Juni 1872).



yeturinn 1870— 1871 *• Metur hann skaí)a þann á 50

þdsundir dala ab minnsta koati um allt land, og telur þa<b

^^víst, ab ekkert lag kemst á fjárrœkt vora (íslendínga),

fyr en dýralæknfngafrœí)i, og þá einkum sá hluti hennar,

er lýtur ab mebferí) og uppeldi kvikíjár, veríiur almennt

þekkt á landinu, En þaö verliur eigi fyr, en híngab eru

komnir dýralæknar aS stabaldri". Hann getur þess, ab

flestum skýrslunum beri saman um, aí) „þar sem bezt

er mefe féb farib, þar gjörir fárib minnst vart

vi?> sig". ,^Me?)öl hafa fáir reynt," segir hann, ^^mdti

veikinni, en mörgum hefirgefiztvel a&gefa fönu á morgn-

ana, áSur því var beítt ut, og einkum aí> salta heyib

handa fönu" (einn kút af salti í 20 hesta; aí)rir segja:

tunnu í kýrfd&ur).

Hann tekur enn fram sem helztumetöl Gláberssalt

og kldrkalk, engeturþess um leií), ab til sé fleiri me?)öl,

sem reyna mætti, ef þau vœri heldur fyrir hendí, nefnir

hann þar til einkum karbólsýru {acidum carbolicum).

Maöur tekur eitt lóh af karbdlsýru, leysir þab upp í

dálitlu af œther, og hristir þab saman vib einn pott af

vatni. j^Af þessu á maSur a& gefa hverri kind eina

matskeib á viUu hverri, meban pestartíminn er sera verstur,

og ef fárib fer aí) brydda á sör, þá veitir eígi af afe gefa

þa& annanhvorn dag eSa á hverjum degi". Karbólsýran

er gott sðttvarnarme&al, og má því bila til karbdlvatn

til ab ey&a pestarefni í fjárhiísunum. þaS er svo tilbui?),

aS> maí)ur tekur eitt lóí) af karbdlsýru til þriggja pofta

af vatni, og þessu stökkur mabur um allt fjárhiísií) a!b

innan, og jafnvel á sjálft fö?). ^tÞctta ætti mafeur afe

(treka opt, mefean á pestartímanum stendur (vanalega frá

abr. hér fyrir framan bls. 11—12.
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veturndttum til þorraloka), ab minnsta kostí einusinni í

viku. Sá er galli viö karbólsýruna, aö hún er eitrub

ef á henni er bergt einsamalli, og verbur maí)ur aí> fara

varlega meí) hana. Annars er hún svo ddýr, ab hún

þes3 vegna hœglega œtti ab geta orbií) almennt mebal

móti brábafárinu. — Annab meí)al, sem ef til vill er eína

gott eba betra en karbdlsýran vi& bráfeafárinu, er brenni-

steins-sýrlíngur (SvovlsyrHng)^, en hann er of dýr

til ah brúkast ahnennt," og er því ekki or&Iengt um

hann.

Sd er hin þri&ja ritgjörb eptirSnorra, sem hann hefir

góíifÚBlega ritaí) og sent m^r í vetur, fyrir tilmæli mfn;

hdn er „um brá&afári?) í saufefö á íslandi," og vona

eg hún komi á prent í þrítugasta ári Nýrra Félagsrita.

þar er í stuttu máli skýrt frá lýsíng og einkenni sjúk-

dóms þessa, útbreíbslu hans, orsökuni sýkinnar og rábum

vii) henni. p6 þar sé ab miklu leyti sagt hlh sama, eins

og í hinum fyrri ritgjörí)um hans, þá er þar einnig sumt

nýtt, og sumt sem mér hefir hör ekki þótt þörf aí» taka

fram, eptir því sem tilgángi þessa ritlíngs er varib. þar

er sagt, ab gott sö j^aí) svœla fjárhiísin innan meb brenni-

steini." Sömuleifeis er þess einnig getib, sem er eptir-

tektar vert, a& þegar fjárklábinn var raestur á Suburlandi,

og fíií) var i&uglega baba& úr hinum valziska legi^, varb

mjÖg lítib vart vib brábafárib á klábasvæbinu; „hafa menn,

og þab meb réttu, þakkab þetta böbunum, og einkum

^Brennisteins - sýrlíngur og brennisteinsreykur eða brenni-

steínsgufa eru eitt og hið sama, en sökura þess, að reyk-

urinn af brennisteini, sem logar á, er súr, kalla menn hann

brennistelns-sýrlíng". Heilbrigðis-tíðíndi I, 24.
*

•) Um tilbúníng á valziska leginum, og ýmíslegt annað, sem snertir

meÖferð sauðfjárins, vitna eg til j,Litillar Varningsbókar' eptir mig

(Khöfn. 1861. 8vo.) bls. 35 athgr.; sbr. hér síðar bls. 33.
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mun hjartarhorna-olfan hafa átt í því beztan þátt". — þab

er tekib fram álbur, a<b vel væri fallib ab setja kind-

ínni pípu, jafnframt og henní væri gefib Gláberssalt;

því er h^r vi& bætt, ab hentugfc aíi hafa nokkub af

steinolíu ípípunní: ^^Ohreinsub steinolía hefir í sérnokkub

af karbólsýru, og má því í viblögum hafa hana í stab

sýrunnar." Vib uppþembunni mætti og reyna, ab gefa

kindinni rúma matskeife af steinolíu.

H^r eru nu talin þau hin helztu ráb og fyrirsagnir,

flem getib er uin ab fram hafi komib á íslandi í þeim

tilraunum, sem gjörbar hafa verib til ab lækna brábasótt

á saubfb, eba koma í veg fyrir hana. Eg gjöri ráb fyrir,

ab hver sá, sem hir á hlut ab máli, muni velja sér þab

ráb og þá abferb, sem hann finnur sér helzt henta, eptir

efnum og ásigkomulagi, af því sem hhr er talib, en hollast

ætla eg hverjum einum, ab stunda sem bezt mebferb á

fé sínu, og reyna til meb þrifnabi og gætilegri tilhögun í

öllum efnum ab fyrirbyggja sýkíng fjár síns, og ab

halda því hcilbrigbu. þab rábib mun draga hvern íjárbdndann

drjúgast, og þab mun hann geta meb því ab fylgja þcim

reglum, sem hann finnur í þessum ritlíngi, og breyta eptir

þeim meb alúb og gaumgæfni.

þeir kunna ab vera sumir, sem þykir ab vísu ndgu

mörg ráb gefin í ritlíngi þessum, en þykir ekki hinu svar-

ab til hlítar; hverju rábinu þeir eigi ab fylgja. þessari

spurníngu verbur ekkí svarab öbruvíai en á&ur er sagt, ab

þab verbur ab vera koraib undir hvers eins högum, efnum

og ásigkoraulagi. En eg ítreka þab enn, ab menn eiga

ekki ab treysta raebölum til ab lækna brábasúttina

eptir ab hún er komin í f5b, heldur eiga þeir ab ástunda

ab haga svo fjárhöldum sínum og fjárrækt, ab þeir haldi

heilbrigbu og hraustu fé, og fyrirbyggi veik-
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indin. þetta má takast miklu leyti eíia öllu meS'

góbri rœkt og athyglij og eg skal taka fram nokkrar af

þeim reglum, sem þartil lieyra, og sem mér fiunst einna

raest vera undir koraií), þd ab margt megi fleira telja.

jþab er þá

1. Um fíií) sjálft. þar ríbur á ab vanda vali?) á hriitura

og hrútsmæíírum, velja sér hruta undan þroskamiklum ám,

á bezta aldri, kostugum ab mjólk og ullargóbum. Hrút-

arnir eiga aí) vera þroskamiklir, hvítir a& lit og ullargóí>ir,

og gá einkum þess, a!b túngan og gómfyllan ekki

ftekkótt, heldur hvít. Hrútar og gymbrar mega ekki

vera ýngri en á ö&rum vetri, þcgar þeim er ætlaö

ab tímgast, og þesa þarf aí) gœta, ab œtla ekki hrútnum

ofmargarær. Ef menn þekkja bctra ijárkyn hjá öörum ná-

grönnuni síuum, c&a í nærliggjandi herubum
, þá er ráblegt

aí) fá þaSan hrúta yvb og vií) til tíragunar og fjárbætis.

2. Um uppcldi fjárins. Til uppeldiser rétt aö velja

híb bezta úr fénu, en hafa hitt til lógunar, meban féí) er

aö þroskast. þegar ærnar nálgast Iambburí)i, rí&ur á al

þœr eigi gott, og um buröartímann eiga bæ&i þær og úng-

lömbin ab hafa nákvœma tilsjón og hjúkrun, þrif og fó&ur-

gjöf eptir þörfum. Hrútlömb á aí) gelda ekki seinna en

þriggja vikna gömul. Ef ab lús sækir á lömbin á vorin,

hvortheldur færilús cba hafíslús (fellilús), scra svo erkölluö,

þá á ab soyba túbakslög, og bera í þaulömbin, sera lúsin

sœkir á eba önnur dþrif. Um Iráfœrurnar ætti ab ba&a

lömbin öU, helzt úr valz-lcgi, sera fœst í lyfjabú&um, og

SYO er tilbúinn, ab fimm pund og sex lóí) af mcbalinu,

einsog þab fæst í lyfjabúbunum, er þynnt me& 20 pottum

af sterku kuahlandi og 80 pottum af vatni, og er þai) nóg

bab handa 60 fjár í aluUu eba 100 rúins fjár. þetta bab

er ágœtt tii aí) auka þrif og ullarvöxt, og jafnvel til aí)

3
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varna dýrbít, því sterkjulyktin eptir baSib lielzt lengi í

ullinni. þess eins er al gæta, ab baí)lögunnn komi ekki í

eyru, augu e6a nasiv lömbunum, þegar bafeaí) er. Hafi

mabur ekki kost á valzleginum, þá má gefa þeira heitt

bab úr tóbaksseybi, einkum ef lús er á þeim nokkur, eíia

keitubaí), og hella sí&an á þau hrálýsi, er þa!b látib drjupa

í herbakambinn og í mön eptir liryggnum og ni?)ur í b(5g-

ana, en síí)an brýzt þab sjálfkrafa um allan kroppinn.

Á haustín á mabur ab taka lömbin snemma inn, svosem

um veturnætur, er þá gott aí) gefa þeim baí> eins og um

vori&, og nokkru síbar Gláberssalt, eins og áburvar getib

um. Lömbum á ætíb aí) gefa vel fram yfir mi&jan vetur,

fyrsta mánubinn er þeim haldi& inni, til a& kenna þeim

heyátib, sí&an er rhti aí> beita þeim út, þegar ve&rií) er

þolanlegtj til aí) venja þau vií) dtigánginn, og þola þau

hann þá betur síban. Ab þeirri mebferb, sem kíndín hefir

átt ab mæta lambsveturinn, býr hún alla sína æfi. Lambs-

veturinn og næsta veturinn eptir (annan veturinn) er fénu

hættast vib brábasótt, þessvegna er einkum naubsynlegt

ab gjalda varhuga vib um mebferb fjárins um þenna tíma.

— Ábur en féb kemur inn á öbru hausti (veturgamalt)

er rétt ab gefa því bab, og síban annabhvort Gláberssalí

eba láta saltsteina í husin eba jöturnar, sem þab getí

sleikt, eba hafa heyib aaltab, eba gefa því salt vatn ab

drekka einusinni í viku hverri, eba gefa því horblökuseybi

ab drekka, og hengja upp malurtarskúfa í ijárhtísunum,

þar sem fíib getur náb til. þegar manui hefir heppnazt

ab koma f5 sínu heilbrigbu og hraustu yfir tvö fyrstu árin,

þá er meati vandinn af höndum,

3. Um fjárhúsin. Eitt þab, sem allra mest rí&ur á

til góbrar fjárrœktar, þa& eru fjárhtísin, ab þau sé björt,

rumgób, þur og elcki of heit, Um þann tíraa, þegar helztu



höffcíngjar íslendínga töldu sér þaí> til sðma, alí) stunda

húímti}, og kepptust hver vií) annan í ab segja fyrir uni

bdskap og semja buskaparreglur handa Islendíngura, þá

var aaglýsí sú fyrirskipun á alþíngi', a& hils handa 20

sau&um, eíia fullorfenu fé, skuli vera 10 álna lángt og 6

álna breitt, hus handa 40 fjár 20 álna lángt og 6 álna

breitt, 0. s. frv. þá veröur sauSur á alin, sinn hvoru-

megin á jöíunum» Veggirnir skyldu vera hálf þribja eba

þrjár danskar álnir á hæí) (en hœb til mænis fimm álnir).

Efst í þakinu skyldu vera ein eba tvær golur, eba strompar

til aö draga ilt iopísug, og þar sA auki iítife gat efst á

hurítinni, og anna<5 smágat á gaflinum þar á móts vib.

Hver sem ekki bygbi eptir þessari fyrirskipun, eí)a d!b til-

tölu Bvo sem hér var sagt, hvort sem voru minni fjárhús

e&a meiri, skyldi gjalda einn ríkledal í kúranti til fátækra, og

þar meí) rífa þau hús, sem ekki væri þannig byggö, og

byggja tafarlaust önnur ný í þeirra stab eptir þessu fyrir-

skipa&a máli. Fátækrasjófeirnir á fslandi hafa víst aldrei

sé6 einn skildíng af J^essum sektum, og þó er hœtt vií)

aí» fá saufeahós hafi verií) svo byggb, ab minnsta kosti víöa

í héru?)um, sem hér er fyrir skipab. En hvort sem menn

vilja fara eptir þessum reglum eBa ekki, þá hlýtur þaö

afe vera iiverjum skynsömum manni í augum uppi, aí)

fjárhúsin verí)a a& vera svo löguí), bæí)i s&' stærí) og til-

högun, ab þau geti ekki verib skepnum þeim til tjóns og

heilsuspiliis, sem í þeim eiga ab vera. {>au ver&a af) vera

svo rdmgób, ab þar sé nóg iitrými fyrir kindur þœr, sem

ætlazt er til a& vera skuH þar inni. þar er ekki ndg,

a6 hver kind geti staf)í& viS a&ra á góifinu í einum

') Alþíngisbók 1776, Nr. 21, — Bréf generaltoUkammersins 2.

Marts 177G, sem auglýsíngiu er byggð á, er prentað i alþfngls*

bókiuní og í Lovsaml. for Island IV, 202—205.

3*



hnapp, heldur verbur ab vera svo til hagab, a?) allar

kindur þær, sem hiisi& er ætla& fyrir, goti komizt ab fó&ri

sínu, og liaft nóg svigrúm aí) fara á bak vif) hinar

kindurnar, fram og aptur um hu3i&, án þess sA þurfa aí)

núa sér vib veggina cíia vií) hinar kindurnar. Ef hver

kind hefir ekki ndg svigrilm til þessa, þá er hiisiö oflftib.

Bezt og hentast er ab hafa garöa-fjárhils, mcí) jötubíilki

í mi?)ju og öínum armi hvorumcgin, má þá ekki meb

neinu móti œtla hverri kind minna rúm en svo, aí» hver

hafi hálfa alin af garbanum, þaS er sex kindur á fabminn

hvorum megin, og verbur þó heldur knappt ef Íq^ er stór-

vaxib og fullkomib aö vexti. Jatan verfeur aí) vera svo

breib, a& hún taki vel þaS hcy, scm gcGö er í einu, en þó

ekki svo breib, a& hver kind nái ekki vel í hana mi&ja. Ilvor

karmur hussins um sig þarf a& vera svo breibur, ab hver

kind, sem hœttir ab eta og vill leita sér ab öferum stab í

hiísinu, geti hæglcga gengi?) cba hlaupib á bak \ib hinav,

sem eru vif) jötuna, án þess aí) ónáöa þœr, eí)a a& núa

sig alU of mikit) í veggina, og skemma meí> því eba losa

á sér ullina. Lambhils mega vera dálítiÖ mjórri, en þó

svo, ab hvert lamb hafi nóg ríím. Undir því er mjög

mikib komií), ab husin aé þur og þrifaicg. þessvegna

ríöur mjög mikib á því, ab hiisin leki ekki ab ofan, og

safni ekki bleytu af) neban. Leki og bleyta háir fénu

cinna mest af öllu. þegar fé er ætlab til útigángs efea

fjörubeitar, svo afi gjöra má rá& fyrir ab þab komi brynjaf)

í hús, er nau&syn ab hafa í húsunura grindagólf, þab skal

vora á lopti, svo lagab, ab öH vœta og saur renni nibur

miUi spelanna, en engin kind geti fest þar klaufir. þab

verf)a menn ab varast, ab láta vera of heitt á fcnu, sem

hættast er vif> ef ofsett er í fjárhúsin, þegar því er hleypt

út heitu og soltnu, stundum í snarpan kulda, út á frebna
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jörb eíiaí fre&na fj(5ru, e&a |)yrstu í ískalt vatn, |)á getur

hvor gœtinn ma&ur skilíí), aí) þettagctur verií) nijög hættu-

legt, og einkanlega verib orsök til brábasóttar, nema mjög

mikil varilB síi vib höfí). Sé þafe ekki gjört, og sóttin grípí

féb, þá kemur til þeirra ráöa sem ábur or frá skýrt, og

veröur þar aö vera komiö undir hagsýni og lagkænsku

og reynslu hvers eins, aí> velja þa& ráfcií), sem honum

þykir tiltækilegast og cr hendi nœst. Ef eigandinn heíir

hagab meSferb sinni á fénu cptir því, sem hér er mælt

fyrir, cba því scm næst, þá hygg eg a!b sjaldan muni til^

þcss koma.

Á þeim stöí)um, þar sem fé gengur mcst úti og hefir •

hvorki hús nö hcy, þar œtti menn a<b biía til byrgi eba

boitarhús me& grindagólfum, eí)a skraufþuru þángi eba

þurum sandi, hafa þar saltsteina og beiskar jurtir, gefa

fénu b'óh og inntöku, undir þann tíma helzt sem sýkin er

vön aí) koma í Ijós, og hafa yíirhöfub aíi tala svo miklar

gœtur. á fénu, einkum um þann tímann, sem njögulcgt er,

svo mabur geti tckiö sýkina jaínskjött og hun kemur í Ijós,

og leitab þeirra rá&a, sem líklcgust eru.

I



Bœklíngur þessi ver&ur sendur til allra fulltrda

þjó&vinafélagsins til útbýtíngar. Söluver&i?) er

ákvebife til 16 skildínga, en þeir sem leggja til

þjó&vinafélagsins geta fengib bæklínginn gefins ef

þeir vilja.
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